Sbo het Mozaïek

Sittard 06-03-2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
Maandag 20 maart VRIJ in verband met de St. Joep markt in Sittard. De kinderen hebben geen
school!
Dit jaar valt St. Joep op zondag 19 maart.
Wij hebben er echter niet bij stilgestaan dat St. Joep op maandag 20 maart in Sittard wordt gevierd
en de grootste jaarmarkt van Nederland plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van
onze school vanuit alle windrichtingen.
Daarnaast hebben de meeste ander basisscholen in Sittard ook vrij.

Schooltijden:
Wij willen u vragen er voor te zorgen dat uw kind niet vóór 08.25 uur op de speelplaats is, er is dan
namelijk géén toezicht op de speelplaats.
Wij werken ’s morgens met 5 minuten inlooptijd om tijdig met de lessen te kunnen beginnen.
’s Morgens gaat de bel om 08.35 uur. Leerlingen dienen dan dus uiterlijk aanwezig te zijn.
Er mag geen onderwijstijd verloren gaan, dus de lessen beginnen echt om 08.40 uur.
De poort zal dan ook om 08.40 uur dicht gaan.
Indien uw kind later is moet het zich melden bij de hoofdingang bij de administratie en zal dit
genoteerd worden met de rede van te laat komen. Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd
verzuim, afgezien van een situatie welke vooraf met directie is besproken. Regelmatig te laat komen
is vaak een signaal dat het schoolbezoek niet verloopt zoals mag worden verwacht en wordt daarom
"signaal verzuim" genoemd. Dit kan een rede voor de leerplichtambtenaar zijn om een gesprek met
ouders/verzorgers en de leerling aan te gaan.
Na afloop van de lessen, aan het eind van de dag, zal de poort om 14.55 uur open gaan en om 15.15
uur sluiten.
Op woensdag is de poort open om 12.20 en zal gesloten worden om 12.45 uur.
Wij willen u vragen om te wachten op de speelplaats tot uw kind onder begeleiding van de leerkracht
naar buiten komt.
Buiten deze tijden kunt u en uw kind zich altijd melden bij de hoofdingang.
Fieny Moerskofski-Cals (directeur)

